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  :  
أصبح مف مسممات عالـ اليـو أف حماية     

وأنو ليس ، البيئة ىي مسؤولية البشرية جمعاء
كفرد مف أفراد المجتمع  –لدولة لوحدىا بمقدور ا
التكفؿ بمجابية المشاكؿ البيئية في  -الدولي

فما بالؾ بحجـ المعضمة في وجود ، حاؿ السمـ
توجب األمر تضافر جيود سي لذا، نزاع مسمح

  -منظمات و  دوال –كؿ أفراد المجتمع الدولي 
 . لتوفير حماية لمضحية الصامتة في الحروب

مقالة عرض أىـ المجيودات تحاوؿ ىذه ال   
طار التنظيمات الدولية الحكومية إالمبذولة في 
مف خالؿ فحص نموذجي لدور ، لحماية البيئة

منظمة األمـ المتحدة في ردع االنتياكات 
 البيئية زمف النزاعات المسمحة.

، المسمح النزاع، البيئةالكممات المفتاحية:
 . منظمة األمـ المتحدة

 

Abstract : 

 

It is well known that protecting the 

environment is the responsibility of all 

humanity, and that the State -alone- can 

not, as a member of the international 

community, Address environmental 

problems in the event of peace, let alone 

an armed conflict. Therefore, the efforts 

of all members of the international 

community - States and organizations - 

must be combined to provide protection 

for the silent victim in war. 

 This paper attempts to present the 

most important efforts made within the 

framework of the Intergovernmental 

Organization for the Protection of the 

Environment, through a typical 

examination of the role of the United 

Nations in deterring environmental 

violations in times of armed conflict. 
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   :ةمقدم
تضطمع المنظمات الدولية الحكومية بدور بالغ األىمية في وضع السياسات الوقائية والردعية لحماية 

وبالنظر ، -إف في زمف السمـ أو أثناء النزاعات المسمحة -البيئة مف جميع أشكاؿ التموث حيز التطبيؽ 
جاءت ، ث إنساني المشترؾإر إلى تشعب الجيود المبذولة مف طرؼ ىذه المنظمات لمحفاظ عمى البيئة ك

الدراسة لإلجابة عمى التساؤؿ المطروح حوؿ طبيعة الدور المنوط بمنظمة األمـ المتحدة كنموذج رائد ليذه 
 الييئات في حماية البيئة مف االنتياكات زمف النزاعات المسمحة ؟

ائجيا مف نتو  بعد سمسة طويمة مف الحروب، برزت ىيئة األمـ المتحدة مف تحت ردـ عصبة األمـ
 . السمـ الدولييفو  منظمة قادرة عمى حماية األمف احيث تبيف لممجتمع الدولي أني، التخريبو  ثار الدمارآ

فقد كاف لألمـ المتحدة بالغ األثر في ىذا ، وفيما يتعمؽ بموضوع حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة
إذ برز ، يتـ بشكؿ مباشر بحماية البيئةحيث يمكف القوؿ بأنيا وضعت لبنة بداية عصر جديد ي، الصدد

دوف أف نبخس ، القرارات الصادرة عف الجمعية العامةو  دورىا في توفير ىذه الحماية مف خالؿ ميثاقيا
عالن المنظمةحؽ المؤتمرات الدولية التي عقدتيا  ج ر لنع، قرار مبادئ الحمايةإيا التي ساىمت في اتوا 

 طار برنامجيا لمبيئةإفي الضحية الصامتة لمحروب لحماية  عمى تثميف جيود األمـ المتحدة أخيرا
 . لجنة القانوف الدوليو  لمي لمطبيعةاالميثاؽ العو 

 قرارات الجمعية العامة.و  الحماية الدولية لمبيئة في ظل ميثاق األمم المتحدة -أوال 
مى الرغـ مف عدـ وع، يجسد الميثاؽ أولى بوادر االىتماـ البيئي، بوصفو حجر أساس القانوف الدولي

إال أنو تضمف عدة مقاصد تيدؼ إلى تنظيـ ، إشارتو الصريحة لمصطمح البيئة في أي مادة مف مواده
 . العالقات الدولية لما يخدـ البشرية جمعاء

مف ف، وبقراءة متأنية لنصوص الميثاؽ نجد أنو قد وفر حماية ضمنية لمبيئة أثناء النزاعات المسمحة
العمؿ عمى و  باتخاذ كافة التدابير لمنع األسباب التي تيدد السمـ، ألمف الدولييفاو  مقاصده حفظ السمـ

حيث يقتضي ، وى تمؾ المقاصد يجعمنا نؤمف بحماية البيئة ضمنيا في الميثاؽحفالتأمؿ في ف، إزالتيا
كونو ، تعريض سالمة مواطنييا لمخطر عمال مخالفا لمميثاؽو  ماالمنطؽ القانوني اعتبار تمويث بيئة دولة 

 .(79ص.، 2015، ) البدرييضعؼ العالقات الدوليةو  يخؿ بسمـ الدولي
 2/4) المادة يحـر الميثاؽ الضرر البيئي باعتباره خطرا ييدد السمـ باستخداـ القوة ، مف جية أخرى

ره حظوذلؾ مف خالؿ ، (2017.11.15تـ استرجاعو في  www.un.org، مف ميثاؽ األمـ المتحدة
را ذلؾ مف قبيؿ األعماؿ غير بمعت، يما كاف حجـ السالح المستخدـداـ القوة مإلى استخ المجوء

  .المشروعة
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ثار األسمحة المدمرة آوىو ما يشكؿ مخالفة لمبادئ القانوف الدولي اإلنساني خاصة في ظؿ استمرارية 
عات المسمحة التي تكوف نتائجيا مأساوية أكثر مف النزا، و عمى البيئة حتى بعد وقؼ العمميات العسكرية

 . (64ص.، 2006، ) الشاوينفسيا
إذا ما ، العدواف طبقا ألحكاـ ذات الميثاؽ ؿيمكف اعتبار الضرر البيئي أثناء الحرب مف أعما اكم

ويمكف أف يدعو إلى رد عسكري جماعي استنادا ، قرر مجمس األمف بأنو يشكؿ عمال مف أعماؿ العدواف
أو أف يقـو ، (2017.11.15تـ استرجاعو في  www.un.org، ميثاؽ األمـ المتحدة) (42و 39)لممواد 

) ويطمب منو التعويض عف األضرار، المجمس ذاتو بتحميؿ الطرؼ المعتدي المسؤولية القانونية الدولية
 . (75ص.، 2011، بشير

، وعمى الرغـ مف عدـ استقرار الرأي بشأف حجـ البيئي الذي يمكف اعتباره عمال مف أعماؿ العدواف
يعتبر عمال عدوانيا ، تحديده بشكؿ موضوعي وعمميو  أنو يمكننا القوؿ بأف الضرر الذي يمكف قياسو إال

برعاية وزارة ، 1991وىو ما أكده المؤتمر الدولي الذي عقد بكندا في شير أوت سنة، في حاؿ تحققو
لى استنتاج مفاده حيث توصؿ المؤتمر إ، باستخدام البيئة كأداة حرب تقميديةالخاص ، الخارجية الكندية

ساوي إضرار أسمحة يأو ، وازي أضرار األسمحة التقميديةيأنو ماداـ التالعب بالبيئة يؤدي إلى ضرر 
فإف الحرب البيئية ىي ذاتيا حرب األسمحة الجديدة التي يدخؿ استخداميا  ضمف ، الدمار الشامؿ ضمنا

 .(179ص.، 2010، ) الحديثيمفيـو العدواف
بالنظر ، الميثاؽ قد حمؿ األمـ المتحدة مسؤولية الحفاظ عمى البيئةف أ، قدـلنخمص مف خالؿ ما ت

رعي لمقوة ييدد شوالناشئ عف االستخداـ غير ال، إلى كوف الضرر البيئي المتعمد أثناء النزاع المسمح
 .(109ص.، 2014، )ىالؿيستوجب تحمؿ الدولة مسؤولية إصالح الضررو  السمـ 

 متاز ىي األخرىفت، ناحية قرارات الجمعية العامة لألمـ المتحدة ما مفأ، ىذا فيما يتعمؽ الميثاؽ
وفيما يخص حماية البيئة أثناء ، بأىمية بالغة كونيا صادرة عف جياز يضـ في عضويتو جؿ دوؿ العالـ

، إيجابي في دعـ الحماية د القرارات التي كاف ليا تأثيريأصدرت الجمعية عد، النزاعات المسمحة
 :أىمياما يأتي في ثسنتباحو 

 المنظور البيئي في األمم المتحدة: -/1
، وما ينبغي اتخاذه لحمايتيا مبيئةلاعتمدت الجمعية العامة لألمـ المتحدة قرار موسعا حوؿ منظورىا 

التعاوف خالي مف الحروب و  األمفو  وجود مناخ دولي مف السمـ أف إلى، /أ3 توفقر  في حيث تطرؽ القرار
ديد الموارد الطبيعية عمى التسمح مف بتقـو فيو أية دولة بت وال، ما الحروب النوويةأيا كاف نوعيا والسي

 .شأنو تعزيز التنمية السممية بيئيا
، ةيضمف ذات القرار مرفقا تفصيال حوؿ رؤية األمـ المتحدة لكؿ مف جانب مف الجوانب البيئتكما 

وبينت أف توفير األمف ، المسمحةلنزاعات /د( مف المرفؽ إلى وضع البيئة أثناء ا3حيث تطرقت) الفقرة 
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، )الفيػػؿ ليا كفيؿ بحمايتيا مف أخطر أنواع التموث الذي تتركو الحروب جراء األسمحة المستخدمة
 .(49ص.، 2012
قد جعمت  اآلفنظـ إطالقيا بالمستويات الجارية و  تخزينياو  أشارت الفقرة "أف تطوير األسمحة النوويةو 

إف القدرة المتزايدة وفضال عف ذلؾ ف، الناحية التقنية عمى أف يضع نياية لوجود مف االجنس البشري قادر 
  A/42/186.) رمز الوثيقة كبيراو  اكامن ايمثؿ خطر البيئة  بتغيير معتمد  االضطالعلبعض الدوؿ عمى 

 .(2017.11.24تـ استرجاعو في  www.un.org، الموقع الرسمي لمنظمة األمـ المتحدة
فمف الواضح أف الجمعية العامة أرادت مف خالليا تدعيـ الدور الذي تقـو بو ، ذه الفقرةوفي تحميمنا لي

لحظر استخداـ تقنيات التغير في البيئة ألغراض عسكرية أو  الموجبة ، 1976لسنة  ENMODاتفاقية 
كما ، قيـمف خالؿ تذكير الدوؿ األعضاء في االتفاقية بالتزاـ الممقاة عمى عات، ألي أغراض عدائية أخرى

لما ، لالتفاقية لممسارعة باالنضماـ إلييا المنضمة أرادت مف إدراجيا لذات الفقرة أف تواجو الدوؿ غير اأني
 (.p.50 2001 r,Bannlie,) توفره مف حماية مباشرة مف التغير المعتمد لمبيئة

ستخداـ القوة تجنب ا، و و ينبغي متابعة نزع السالح مف خالؿ المفاوضاتنأ مرفؽ القراريفيـ مف و 
فيما ، دنى مف األخطار البيئية المصاحبة لنزع السالحاألوسيمة لحؿ النزاعات مف أجؿ اإلقالؿ إلى الحد 

 دعوة صريحة لمدوؿ لفتح مجاؿ التفاوض لحظر األسمحة التي يمكف أف تؤثر في تعديؿ البيئة يعد
 .(159ص.، 2009، والدريدي، )الطائي
 ت النزاع المسمح:ئة في أوقابيقرار حماية ال-/2
اعتمدت الجمعية العامة لألمـ المتحدة ، "حماية البيئة في أوقات النزاع المسمحت عنواف البيئة "حت

الذي أكدت فيو عمى أىمية أحكاـ القانوف الدولي الساري  (47/37)قرارىا  1992نوفمبر  25بتاريخ 
 سمح.معمى حماية البيئة في أوقات النزاع ال

ينفذ و   ره ضرورة عسكريةر أف تدمير البيئة الذي ال تب، ف خالؿ ىذا القرارمامة الجمعية الع أوضحت
وأبدت قمقيا إزاء انتياكات أحكامو التي ، أمر يتعارض بشكؿ صارخ مع أحكاـ القانوف الدولي، عمدا

 مبينة النقاط التالية:، تحظر المساس بالبيئة
القانوف الدولي القائـ عمى حماية البيئة في حث الدوؿ عمى اتخاذ كافة التدابير لكفالة االمتثاؿ  - أ

 ، أوقات النزاع المسمح
 مناشدة جميع الدوؿ لكي تصبح طرفا في االتفاقيات الدولية ذات الصمة. - ب
أدلتيا العسكرية أحكاـ القانوف و  حث الدوؿ عمى اتخاذ الخطوات الالزمة بتضميف كتيباتيا - ج

الموقع الرسمي   A/47/37)رمز الوثيقة  بفعالية.وكفالة نشرىا ، الدولي الساري عمى حماية البيئة
 (.2017.11.25تـ استرجاعو في  www.un.org، لمنظمة األمـ المتحدة
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 عقد األمم المتحدة لمقانون الدولي: -/3
، (48/30)قرارىا  1993ديسمبر  09اعتمدت الجمعية العامة  لألمـ المتحدة لمقانوف الدولي في 

وذلؾ بتوصيؼ ، إلى انعقاد المؤتمر الدولي المعني بضحايا الحرب في جنيؼمنو  (4) وقد أشارت الفقرة
ضرورة ضماف عمى مع تذكير جميع الدوؿ ، تعزيزهو  المؤتمرات أداة ىامة لترسيخ القانوف الدولي اإلنساني

في الموقع الرسمي لمنظمة األمـ  A/48/30) رمز الوثيقة احتراـ أحكامو بغية حماية ضحايا الحرب
  .(2017.11.25تـ استرجاعو في  www.un.org، ةالمتحد

العمؿ ، و الخبراء المعني بحماية البيئة في أوقات النزاع  المسمح فريؽ ىذا وقد أكد القرار عمى دور
كما دعت ذات ، ولمتقرير المقدـ بيذا الصدد الذي قاـ بو تحت إشراؼ المجنة الدولية لمصميب األحمر

 إلى استعراض نص مشروع التعميمات القرارمف  11، 12، 31، 14الفقرات الجمعية مف خالؿ 
 .الكتيبات العسكرية التي توضع لحماية البيئة أثناء النزاع المسمحو 

 الصراعات العسكرية:و  اليوم العالمي لمنع استخدام البيئة في الحروب -/4
باليـو الدولي  تفاءحقرارا يقضي باال 2001نوفمبر  25أصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة في 

 06يـو حيث يوافؽ ، مبادرة مف دولة الكويتب، الصراعات العسكريةو  لمنع استخداـ البيئة في الحروب
 .1991 فيفريالقوات العراقية في  أحرقتياآخر بئر نفط  تاريخ إطفاء نوفمبر

باليـو الدولي  ؿاالحتفاناسبة مرسالة ب " أنطونيو غوتيرس" السيد وجو األميف العاـ لألمـ المتحدةوقد 
 ة : اله الرسذمف أىـ مقاطع ىو  7201نوفمبر  06 ريخاالبيئية في النزاعات المسمحة بت استخداـلمنع 

لو آثار مدمرة ، سواء نجـ عف القتاؿ أو عف انييار سيطرة الحكومة، الضرر الذي يمحؽ بالبيئةو  "...
في أوروبا ال تزاؿ متضررة مف التموث  يمكف أف تدـو لعقود. فيناؾ مناطؽ ...عمى صحة البشر ورفاىيـ

 .بسبب الفمزات الثقيمة لمذخائر التي استخدمت في أثناء الحرب العالمية األولى
وىذا اليـو الدولي لمنع استغالؿ البيئة في الحروب والنزاعات المسمحة يعد فرصة لالعتراؼ  ...

وات لمحد مف األضرار التبعية بالبيئة كضحية أخرى مف ضحايا الحرب. كما يتيح فرصة التخاذ خط
لمنزاعات ولحماية الموارد الطبيعية التي تكتسي أىمية بالغة في تحقيؽ التنمية المستدامة. واألمـ المتحدة 

 ."  ةممتزمة بحماية البيئة باعتبارىا ركيزة أساسية مف ركائز السالـ واألمف والتنمية المستدام
 االطالع تاريخ www.un.org  المتحدة األمـمة ظمي لمنانظر الموقع الرس، لمتفصيؿ في الرسالة) 

 . (18:06عمى الساعة  7201-11-18، الطبعو 
الذي شدد عمى ، الف األمـ المتحدة بشأف األلفيةعحيث أشارت الجمعية العامة في ىذا القرار إلى إ

، 2006، )الشاويقبمة بالعمؿ عمى حماية البيئةمؿ الضرورة المحافظة عمى الطبيعة مف أجؿ األجيا
 (147ص.

 مؤكدة عمى أف الضرر الذي يصيب البيئة في أوقات الصراعات المسمحة يتمؼ النظـ اإليكولوجية 

http://www.un.orgتاريخ
http://www.un.orgتاريخ
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وغالبا ما يتجاوز الحدود الوطنية والجيؿ ، والموارد الطبيعية لفترة طويمة بعد انتياء الصراع
 (.p. ,op.cit Bannlier,   )الحالي
 نحصر أىميا فما يمي:، فضال عمى ذلؾ فقد نص القرار عمى جممة مف التدابيرو 
الصراعات و  نوفمبر مف كؿ سنة يوما دوليا لمنع استخداـ البيئة في الحروب 06إعالف يـو  - أ

 ، العسكرية
المنظمات الدولية األخرى و  كيانات منظومة األمـ المتحدة، دعوة كؿ مف الدوؿ األعضاء - ب

 النزاعات المسمحة.و  نوفمبر مف كؿ عاـ منعا الستخداـ البيئة في الحروب 06بيـو لالحتفاء 
طار إالعمؿ عمى تعزيز في و  الطمب مف األميف العاـ لألمـ المتحدة كفالة تنفيذ ىذا القرار -ج 

في الموقع الرسمي لمنظمة  2017.11.25تـ استرجاعو في ، A/56/4) رمز الوثيقة المجتمع الدولي
 (.www.un.orgلمتحدة األمـ ا
 الذخائر التي تحتوي اليورانيوم:و  قرار أثر استخدام األسمحة -/5

الذي رأت ، 2012ديسمبر  03بتاريخ  (67/37)أصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة قرارىا الرقـ 
لكافي عف لـ توفر بيانا تفصيميا بالقدر ا، فيو بأف الدراسات التي قامت بيا المنظمات الدولية المختصة

الذخائر التي و  اء استخداـ األسمحةر الحجـ اآلثار الطويمة األمد التي يمكف أف تتعرض ليا البيئة مف ج
 .(296ص.، المرجع السابؽ، ىالؿ)تحتوي عمى اليورانيـو 
دعت الجمعية العامة في قرارىا ىذا الدوؿ األعضاء التي قامت باستخداـ ، وعمى ىذا األساس

إلى تزويد السمطات المعنية في ، لتي تحتوي عمى اليورانيـو في النزاعات المسمحةالذخائر او  األسمحة
 بمعمومات المفصمة قدر اإلمكاف عف المناطؽ التي استخدمت فييا تمؾ األسمحة، الدوؿ المتضررة

بيدؼ تقييـ الحالة في تمؾ المناطؽ بغية معالجة اآلثار الناجمة عف تمؾ ، الكميات المستخدمة منياو 
تـ ، www.un.orgالموقع الرسمي لمنظمة األمـ المتحدة  A/67/36) رمز الوثيقة وارد الخطرة.الم

 .(2016.04.03استرجاعو في 
 تحديد األسمحة.و  تنفيذ اتفاقيات نزع السالحو  مراعاة المعايير البيئية في صياغة -/6

 03المؤرخ في  (67/37)مف خالؿ إصدارىا لمقرار رقـ ، أكدت الجمعية العامة لألمـ المتحدة
ة في عواض، عمى أىمية مراعاة المعايير البيئية عند صياغة اتفاقيات نزع األسمحة، 2012ديسمبر 

حيث أىابت الجمعية العامة بالدوؿ ، ة عمى استخداـ األسمحة النوويةبتر اعتبارىا اآلثار البيئية الضارة المت
كي تسيـ في كفالة تطبيؽ التقدـ العممي               ، متعددة األطراؼو  ثنائيةو  اديةاتخاذ تدابير انفر 

 .(107ص.، 2015، البدري) دوف اإلضرار بالبيئة، نزع السالحو  طار األمف الدوليإفي  والتكنولوجي

http://www.un.org/
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ا ت الجمعية العامة بالمعمومات التي قدمتيا الدوؿ األعضاء بشأف التدابير التي اتخذتيبحر كما 
، الموقع الرسمي لمنظمة األمـ المتحدة A/67/37) رمز الوثيقة لتعزيز األىداؼ المتوخاة مف ىذا القرار

www.un.org  2016.04.04تـ استرجاعو في). 
عالنات مبادئ المنظمةاثاني  : حماية البيئة في ظل المؤتمرات الدولية وا 

عالنات و  شكؿ "دبموماسية المؤتمرات الدوليةفي إطار منظمة األمـ المتحدة دولي أخذ العمؿ البيئي ال ا 
فقد انعقد في سياؽ حماية البيئة عديد ، (117ص.، 2008، )عبد الحافظ مخض عنيا"تالمبادئ التي ت

ط خطو  مف إعالنات لممبادئ اوما تمخض عنيوسنذكر تاليا أبرزىا ، ىذه الييئةالمؤتمرات الدولية برعاية 
 .زمف الحرب  العمؿ التي وضعت حجر األساس لقواعد الحماية الدولية لمبيئة

 :1972-ستوكيولم–مؤتمر األمم المتحدة لمبيئة اإلنسانية -1
قررت الجمعية العامة عقد مؤتمر ، االجتماعي باألمـ المتحدةو  بناءا عمى اقتراح المجمس االقتصادي

حيث عقد المؤتمر في مدينة " نممك إال أرضا واحدة نحن التحت شعار " ، حوؿ البيئة اإلنسانية
وذلؾ لمناقشة مشاكؿ البيئة ، 1972جواف  16إلى  5ستوكيولـ السويدية خالؿ الفترة الممتدة مف 

 . (73ص.، 2015، )عبد العاؿإيذانا ببدء مرحمة جديدة مف االىتماـ الدولي بالبيئة، اإلنسانية
إلى أىمية المحافظة عمى البيئة  تويباجأشارت د، مبدأ 26و ىذا وقد تضمف إعالف ستوكيولـ ديباجة

أقرتو جميع الوفود ، إعالف حوؿ البيئة لينبثؽ عنو، رفاىيتوو  التي تعد أمرا حيويا بالنسبة لإلنساف
المشاركة عدا الصيف التي وجدت أف النصوص النيائية لإلعالف المتعمقة باألسمحة النووية ووسائؿ 

كما أنو كاف مف الميـ طبقا لوجية نظر الصيف أف يشار في اإلعالف إلى ، ف كافيةالتدمير الشامؿ لـ تك
 .(923ص.، 2007، )عامراعتبار النزاعات المسمحة مصدرا رئيسا لمتموث

مف اإلعالف  26فقد نص المبدأ ، وعمى قدر تعمؽ الموضوع بحماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة
ويجب أف تسعى ، بيئتو اآلثار المترتبة عمى استخداـ األسمحة النوويةو  عمى أنو " يجب أف يكفي اإلنساف

الدوؿ جاىدة في إطار الييئات الدولية المختصة إلى تحقيؽ اتفاؽ في أقرب اآلجاؿ بشأف إزالة ىذه 
 .(22ص.، 1995، )د.ف برنامج األمـ المتحدة لمبيئةاألسمحة أو تدميرىا بالكامؿ "

تمر قد ركز عمى اآلثار السمبية التي تخمفيا األسمحة عمى البيئة المؤ غير أف أىـ ما يسجؿ كوف 
كما أننا ال يمكف أف ننكر اآلثار اإليجابية التي تمخض عنيا ذات ، باعتبارىا تترؾ أثار طويمة المدى

عمى أثر ذلؾ  ، و حيث تضمف خطة عممو عف إنشاء جياز دولي يكوف تبعا لألمـ المتحدة، المؤتمر
 البيئة  الذي حددت ميمتو بالعناية بشؤوف، " برنامج األمم المتحدة لمبيئة عامة "الجمعية ال تأنشأ
ىاما بشأف الدور المنوط  مبدأكما أقر اإلعالف ، التعاوف الدولي في المجاؿ حماية البيئة اإلنسانيةو 

 ( وأيضا110ص.، 2014، حسونة) ة عميياػػػالمحافظو  بالمنظمات الدولية مف أجؿ حماية البيئة
 . (86ص.، 2017، عمواني)

http://www.un.org/
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 :1982مؤتمر نيروبي  -2
لمتابعة ما تـ ، 1982أفريؿ  18إلى  10مؤتمر برعاية األمـ المتحدة في كينيا لفترة مف العقد 

مع الوقوؼ عمى أبرز التحديات التي واجييا المجتمع الدولي في ، وكيولـستاالتفاؽ عميو في مؤتمر 
المؤتمروف عمى ضرورة مف خالليا شدد ، محاور رئيسة 10وبي ليتضمف إعالف نير ، مجاؿ حماية البيئة

تـ التأكيد عمى األخطار لي، عمى البيئة ةر ػالخط النعكاساتيامف حدة النزاعت المسمحة وذلؾ  التخفيؼ
 ص، 2008، مقري) وما تسببو مف أضرار بيئية فادحة قد يصعب معالجتيا، الناجمة عف األسمحة

  .(267-266.ص
 :1992التنمية ريوديجانيروو  المؤتمر العالمي لمبيئة -3

إلى  3" المعقود في البرازيؿ لمفترة مفبقمة األرضالتنمية المستدامة أو ما يسمى "و  يعد مؤتمر البيئة
لؾ مف خالؿ بمورتو ذو ، في مجاؿ حماية البيئة امف أبرز األحداث الدولية تأثير ، 1992سبتمبر  14

        .ىذا المؤتمر بمشاركة دولية واسعة تمثمت في أعمى المستويات حظيوقد ، مايةلممبادئ األساسية لمح
جممة مف القضايا البيئية كاف أىميا حماية البيئة وقت ، وقد برزت عمى سطح المناقشات المؤتمر

و" استخمصيا"إعالف ري، حيث حمؿ المؤتمر في طياتو نتائج قانونية غاية في األىمية، النزاعات المسمحة
مرفقا بخطة عمؿ منفصمة عرفت  بندا 27متضمنا ، الذي تبنتو كافة الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة

 .(105ص.، 2010، ) العشاوي"جدول أعمال القرن الواحد  والعشرينباسـ "
، مسألة حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة حاضرة بقوة تناك، وحتى في مرحمة التحضير لممؤتمر

عقدت الدورة الثالثة لمجنة التحضيرية لممؤتمر في جنيؼ سنة ، نبذ الحربو  السالـدعوة  د ففيما يع
تقريرا أكد فيو  Maurice strong أيف قدـ األميف العاـ لممؤتمر آنذاؾ السيد"موريس سترونج"، 1991

و األمر الذي وى، عمى اتخاذ التدابير الالزمة لمنع األضرار التي تمحؽ بالبيئة زمف النزاعات المسمحة
مف  /أ(39/6)ما أفرز نياية إلى إدراج الفقرة ، ذىب إليو المشتركوف في جؿ الدورات المعقودة لممؤتمر

"ينبغي التفكير في اتخاذ تدابير تتماشى مع التي نصت عمى أنو و  في جدوؿ أعماؿ المؤتمر (21)البند 
يمكن تبريره في نمط  الذي ال، مبيئةالقانون الدولي بغية الحد في زمن الحرب من التدمير الشامل ل

 (.17-16ص. -ص، 1995، )د.ف برنامج األمـ المتحدة لمبيئة"القانون الدولي
 "، الف ربوػمبادئ بشأنيا تـ إدراجيا في إع  )03)توصؿ المؤتمروف إلى ، وخالؿ مناقشة ىذه الفقرة

رة احترام القواعد المعمول بيا التنبيو عمى ضرو ، و عمى خطورة الحرب وأثارىا البيئية المدمرة" تأكد
 .(79ص.، مرجع سابؽ، " ) الفيؿ لمحماية
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 :2002-جوىانسبورغ –التنمية المستدامة و  المؤتمر العممي لمبيئة -4
بحضور ، 2002سبتمبر 04إلى أوت 25الممتدة مف فترة خالؿ الانعقد ىذا المؤتمر بجنوب أفريقيا 

العشريف الذي تـ إقراره في مؤتمر األمـ و  ؿ القرف الواحداعتبر المؤتمر أف جدوؿ أعما، و دولة 191
 يتوجب عمى كافة الدوؿ تنفيذىا.و  ىو خطة العمؿ العالمية لحماية البيئة، 1992" قمة األرض المتحدة"

إقرار خطة عمؿ حضت  "تابو إيمبيكي  " وقد أعمف رئيس المؤتمر رئيس دولة جنوب أفريقيا السيد
  ا.بند 152باإلجماع متضمنة 

مف إعالف جوىانسبورغ تعيد  17فقد أكدت المادة، وفيما يخص حماية البيئة أثناء النزاعات المسمحة
أبرزىا و  والتي تيدد بشكؿ خطير البيئة، كافة الدوؿ بمواجية الظروؼ السائدة في جميع أنحاء العالـ

 (.p.172 ,2006Guillard,)االحتالل األجنبيو  النزاعات المسمحة
 ية الدولية في ظل الجيود األخرى لممنظمةالحماثالثا: 

قرارات الجمعية العامة في حماية البيئة و  بعد أف تطرقنا سابقا إلى دور كؿ مف ميثاؽ األمـ المتحدة
عالنات المبادئ في تعزيز ىذه الحمايةو  وكذا أثر المؤتمرات الدولية، أثناء النزاعات المسمحة سنستطرد ، ا 

التي يعد كؿ مف برنامج األمـ ، و لمنظمة األمـ المتحدة في ىذا اإلطار أخرىجيود د اتعدبفيما يأتي 
 حماية زمف النزاعاتدعما لدرع ال ىالجنة القانوف الدولي مف أبرز و  ةعالميثاؽ العالمي لمطبي، المتحدة لمبيئة

 الحروب. و 
  :UNEPبرنامج األمم المتحدة لمبيئة  -1

حيث جرى تأسيسيا ، طار منظمة األمـ المتحدةإألولى في ة ايبرنامج المؤسسة الدولية البيئاليعتبر 
عمى إثر انعقاد مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة اإلنسانية في ستوكيولـ ، لمتابعة الشأف البيئي في العالـ

حياتيا دوف اإلضرار  ةبيدؼ قياـ شركات دولية لحماية البيئة عمى نحو يتيح لألمـ تحسيف نوعي، 1972
 .اؿ المقبمةبنوعية حياة األجي

 األىداؼ، 1975وقد اعتمد مجمس إدارة برنامج األمـ المتحدة لمبيئة في دورتو الثالثة عاـ 
االىتماـ و  المساىمة في تطوير القانوف الدولي بما يتالئـ، و اإلستراتجيات الالزمة لمحماية الدولية لمبيئةو 

 .(69ص.، 2017، ) عمواني بيذا اإلرث اإلنساني المشترؾ
دارة بيئية صمبة إلعادة بناء إتتطمب ، البيئة معقدةو  ف النزاعات المسمحةيالصالت القائمة بوحيث أف 

ضمف برنامج األمـ  2001في أعقاب النزاعات عاـ  وحدة التقييماتنشاء إتـ ، االستقرارو  جيود السمـ
 محة.تقييـ استراتيجي لممشاكؿ البيئة فيما بعد النزاعات المس إجراءقصد ، المتحدة لمبيئة

برنامج األمـ المتحدة البيئة منذ نشأتيا عاـ  دىىذا وقد أجرت وحدة التقييمات في أعقاب النزاعات ل
، يفطفمس، ليبريا، اليرسؾو  البوسنة، أفغانستاف، أنشطة فيما بعد النزاعات في كؿ مف العراؽ، 2001

 ..(118ص.، 2015، ) البدري الجبؿ األسودو  ربصال
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عممية جماعة األمـ المتحدة اإلنمائية بوصفو نقطة اتصاؿ لمقضايا البيئية في البرنامج إلى  انضـكما 
دارة المعمومات إلى لجنة األمـ المتحدة إلالخدمات و  المشورة الفنية ليقدـ، السودافو  ليبرياو  العراؽو  ىايتي

لخميج سنة حرب ا لمتعويض فيما يتعمؽ بمختمؼ المطالبات بالتعويضات عف األضرار البيئية الناجمة عف
 .(159ص.، 2009، والدريدي، )الطائي 1991

، أجرت وحدة التقييمات فيما بعد النزاعات دراسة مكتبية عف البيئة في العراؽ، 2003أما في سنة 
أف يكوف الييئة الرائدة ، كما طمب إلى برنامج األمـ المتحدة لمبيئة، اجتماعات عف البيئة (06)نظمت و 

حيث ساىـ ، بالنسبة لمعراؽ االحتياجاتتقييـ جماعة األمـ المتحدة اإلنمائية  بشأف قضية البيئة في أطار
، وسبيطة، .)بشيرصياغة العناصر البيئية إلستراتيجية األمـ المتحدة بشأف تقديـ المساعدة لمعراؽ يف

 (206ص.، 2013
أوائؿ سنة و  3200مع السمطات البيئية في العراؽ عاـ  تواستنادا إلى سمسمة مف المشاورات التي جر 

ودعـ اإلدارة البيئية ، حدد البرنامج ثالث مشاريع ذات أولوية في العراؽ مف خالؿ التقييـ البيئي، 2004
 23الدورة   UNEP/GC.23/1. ) الوثيقة وتقييـ اليورانيـو وبناء القدرات في العراؽ، ألرض المستنقعات

، الموقع الرسمي لمنظمة األمـ المتحدة، 2005لمجمس األمـ المتحدة /المنتدى البيئي الوزاري لسنة
www.un.org  2012.04.15تـ استرجاعو في). 

 قاـ البرنامج باختيار خمسة مف أشد المواقع تموثا، وبالنظر إلى خطورة الوضع البيئي في ىذه الدولة
حيث استطاع ، لنزعات المسمحة قرب مدينة بغدادباإلشعاعات الناتجة عف استخداـ اليورانيـو في ا اتأثر و 

) تقرير المدير التنفيذي لبرنامج األمـ 2009بالتعاوف مع وزارة البيئة العراقية تطيير موقعيف سنة 
 .(2016.04.15تـ استرجاعو في  www.un.org، الموقع الرسمي لمنظمة األمـ المتحدة، المتحدة
أثناء ، و يتضح لنا أف البرنامج األمـ المتحدة لمبيئة ييتـ بيذا اإلرث زمف السمـ، ستنادا إلى ما تقدـوا

يحاوؿ إصالح الضرر بعد انتياء العمميات العسكرية ما يكسب البرنامج و  ليقيـ اإلضرار، النزاع المسمح
  أىمية بالغة في مجاؿ حماية البيئة.

 الميثاق العالمي لمطبيعة: -2
ثناء النزاعات أسب الميثاؽ العالمي لمطبيعة أىمية بالغة في موضوع الحماية الدولية لمبيئة يكت
أضحى ، ( مادة24متكونا مف ديباجة و) 1982إصدار الجمعية العامة لألمـ المتحدة لو سنة بف، المسمحة

 .(87ص.، 2015، لعاؿ) عبد االميثاؽ المبنة األساسية في حماية البيئة الطبيعة أثناء العمميات العسكرية
كما ، حيث نصت المادة أولى منو عمى "أف تحتـر البيئة الطبيعة وال يجوز تعطيؿ عمميتيا األساسية"

صريح عف تحريـ المساس بالبيئة الطبيعية أثناء النزاعات و  لتعبر بشكؿ واضح (05)جاءت المادة 
األنشطة العدائية و  لحرب"تصان الطبيعة من التدىور الناجم عن االمسمحة حيث نصت عمى أف 

http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
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تـ استرجاعو في ، www.un.orgالموقع الرسمي لمنظمة األمـ المتحدة، .) وثيقة الميثاؽاألخرى
2017.12.24). 

مف الميثاؽ ضرورة االبتعاد األنشطة العسكرية التي مف شأنيا أف تمحؽ  (20) المادة تبينقد و  ىذا
 ".يجب تحاشي األنشطة العسكرية الضارة بالطبيعةحيث نصت عمى "، يئة الطبيعيةأضرارا بالب

 وىو ما يبينو، غير أىـ ما يالـ عمى ىذا الميثاؽ تخصصو في حماية البيئة الطبيعة دوف المشيدة
 .(36ص.، 2013، عنواف الميثاؽ في حد ذاتو. ) بشير

ية الدولية لمبيئة أثناء النزاعات المسمحة في : تناولت المجنة موضوع حما لجنة القانون الدولي – 3
 أربعة مواضع:

جرائم وجنح الموسومة  19إذ تبنت المجنة المادة ، في مشروع موادىا حول مسؤولية الدول -أ  
أن الجريمة الدولية تنتج عن انتياك خطير اللتزام دولي لو بنصيا في البند الثالث فقرة د عمى "  دولية

وىو ما يعد تعبيرا ضمنيا عف اعتبار المساس بالبيئة زمف ، "ة البيئة وصيانتياأىمية جوىرية لحماي
تماشيا مع ما أقره نظاـ روما لممحكمة الجنائية الدولية في ، النزاعات المسمحة مف قبيؿ الجرائـ الدولية

 .(p.246 ,op.cit Bannlier,، مادتو الثامنة . ) أنظر لمتفصيؿ في تحميؿ المادة
الخاصة بجرائـ الحرب  22في المادة ، وع مدونة الجرائم المخمة بسمم اإلنسانيةفي مشر  -ب  

، الجسيمة عندما أشارت الفقرة ب إلى تجريـ التدمير العشوائي لممدف الذي ال  تبرره ضرورة عسكرية
 المعاقبة لكؿ مف يحدث عمدا ضررا متعمدا جسيما بالبيئة الطبيعية . 26المادة و 

تبنت المجنة ، ن استخدام المجاري المائية الدولية في األغراض غير المالحيةفي مشروع قانو -ج  
، ستخداـ المجاري المائية الدولية في األغراض غير المالحيةبا في مشروع موادىا حوؿ القانوف المتعمؽ

عمى  29إذ نصت المادة ، زمف الحروب -باعتبارىا مف العناصر البيئية –مبدأ حماية ىذه المجاري 
ع ىذه المجاري بحمايػة القانوف الدولي والقواعد الواجب تطبيقيا في النزاعات المسمحة الدولية تمت

 (.198-197ص ص.، 2010، والداخمية) الحديثي
في الدورة السابعة والستوف لمجنة ، التقرير عن حماية البيئة في سياق النزاعات المسمحة -د  

قرير مف طرؼ المقررة الخاصة ماري غ.جاكوبسوف حسب قدـ ت، 2015ماي  28المنعقدة بجنيؼ بتاريخ 
المسمح التي ليا صمة مباشرة بحماية البيئة زمف  بغرض تحديد قواعد النزاع  A/CN.4/685الوثيقة رقـ

الحرب تفسيرىا عمى ضوء الحقائؽ التي تطرحيا نزاعات العصر الحديث مف قبيؿ و  النزاعات المسمحة
الموقع ، لجنة القانوف الدولي) التي تعتبر في حد ذاتيا تحديا جسيما، ظرةالحرب غير المتناو  اإللكترونية

 .  ( 2017.12.24www.un.orgتـ استرجاعو في ، الرسمي لمنظمة األمـ المتحدة
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 :خاتمة
 البيئة لو تعرضت فيما الكامنة الخطورة مدى قد أدرؾ الدولي المجتمعأف ، نخمص في ختاـ دراستنا

 -ألقت التي المسمحة النزاعات خمفية عمى بيا أحاطت التي لألخطار ةػػنتيج، التموثو  االنتياؾ أشكاؿ مف
 .البيئة عناصر كؿ عمى القاتمة بظالليا-ال تزاؿو 

 في الدولية المنظمات دور تفعيؿ خالؿ مف -الدولي التنظيـ مستوى عمى حراؾال كاف ثـ ومف
 صالحة دولية بيئة إلى الوصوؿ سبيؿ في، منظـ نحو عمى - بالبيئة تحدؽ تيال ألضرارالتصدي ل

 منظمة بذلوت الذي المضني الجيد خالؿ مف ىاتو المنظمات دور تجمى لقد، و اطمئنافو  بسالـ لمعيش
 لصيانة الدولي التعاوف تشجيعمع ، البيئة بحمايةة المعني والبرامج المجاف، األجيزة إنشاءب المتحدة األمـ

 لوضع الوثيؽ بالتعاوف الحكومات مطالبة عمى تؤكد التي والتوصيات القرارات إصدار خالؿ مف مواردىا
 البيئية المستدامة . لمتنمية جماعيةات  واستراتيجيات سياس وتطبيؽ

ذ ذاؾ أمكننا تحميؿ ىذا الموضوع الوقوؼ عمى  جممة مف النتائج والتوصيات نجمميا فيما يأتي:   وا 
االنتياكات موضوع ىاـ جدا كموضوع دور منظمة األمـ المتحدة في حماية البيئة مف أف دراسة  -

مع ، وتجدد حيثياتو مف حيث تنامي صور االنتياكات المرتكبة بالنظر إلى دقتو، أثناء النزاعات المسمحة
لذي بقيت في الوقت ا، تعدد أشكاليا بسبب زيادة القوة التدميرية لموسائؿ واألساليب القتالية وتطورىا

يدفعنا ، القواعد الدولية المطبقة لمحماية أثناء ىذه الفترة جامدة غير مسايرة لمثؿ ىذه التحديات التكنولوجية
لتضامف والتعاوف إلى ضرورة  دعوة القائميف عمى شؤوف المنظمة ببذؿ أقصى الجيود لتعزيز صور ا

لمواكبة  -لجنائية وتعويض األضرار خاصة في شؽ المسؤولية ا -لرفع مستوى تقنيف الحماية الدولي 
 مع حث الدوؿ عمى التصديؽ عمى المعاىدات واالتفاقيات، التطورات التي تعرفيا الحروب االلكترونية

 ية التي تحمي اإلرث اإلنساني المشترؾ .الدول
 وأساليب تعيف جميع وسائؿ أف، الدولي لممجتمع ممثمة بوصفيا، المتحدة األمـ منظمة عمى يجب -

، البيئة ضد دولية لجريمة مرتكبا يستخدميا مف تعتبر وأف، حظرىا عمى تنص وأف بالبيئة الضارة قتاؿال
  االنتياكات. ىذه مثؿ عمى الفعالة لمرقابة دولية آليات مع وضع

دولية خاصة بحماية البيئة  ةلممسارعة إلى إبراـ اتفاقي، فإننا نرى أنو آف األواف، وعمى ىذا األساس -
التي حضت باتفاقية خاصة ، حيث أنيا ال تقؿ أىمية عف الممتمكات الثقافية، زاعات المسمحةخالؿ الن

ضمف الجرائـ التي يختص نظاـ ، كجريمة خامسة cocide Éمع إدراج جريمة إبادة البيئة، 1954سنة 
 . جريمةال ىذهتطبيؽ العقوبات البيئية الدولية بالنظر إلى مع ، المحكمة الجنائية بالنظر فييا

تستحؽ منا الرعاية والحماية ، والرئة التي نتنفس مف خالليا، فالبيئة باعتبارىا البيت الذي نعيش فيو
 مف أطماعنا العسكرية النيمة.
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  :قائمة المراجع
  المراجع بالمغة العربية: –أوال 
 (.01)ط. لمبيئة أثناء النزاعات المسمحة الدولية الحماية (2015.) أحمد حميد عجـ، البدري -
 . منشورات زيف الحقوقية لبناف:-بيروت
 مصر: (.01)ط. ء أحكاـ القانوف الدولي اإلنسانيو حماية البيئة في ض، (2011.) ىشاـ، بشير - 

 . المركز القومي لإلصدارات القانونية
الممتمكات الثقافية و  ( احتالؿ العراؽ وانتياكات البيئة2013سبيطة عالء الضاوي .)، و بشير ىشاـ -
 مصر : المركز القومي لإلصدارات القانونية. –(. القاىرة 01.)ط

 لبناف: (.01)ط. النظاـ القانوني الدولي لحماية البيئة (2010.)صالح عبد الرحماف ، الحديثي - 
 .ي الحقوقيةبمنشورات الحم

 )ط.األولى(.البيػػػئي  أضرار التموث عف الدولة مسؤولية (2014.)عمى  محمد، حسونة - 
 . الجامعي الفكر دار، :ندريةاإلسك
. رسالة دكتوراه القانوفو  بض، استخداـ أسمحة اليورانيـو المن (2006.) سما سمطاف، شاويال - 

 . المكتبة القانونية، بغداد، جامعة بغداد، مطبوعة
( المسؤولية الدولية عف األضرار 2009الدريدي حسيف عمي .) ، والطائي كريمة عبد الرحيـ -

 (. األردف : دار وائؿ لمنشر.01ناء النزاعات المسمحة )ط.البيئية أث
 دار النيضة العربية :مصر .مقدمة لدراسة القانوف العاـ (2007.)صالح الديف ، عامر -
 مصر: -اإلسكندرية .البيئة مف منظور القانوف الدولي الجنائي (2015سامي محمد.)، عبد العاؿ -

 .  دار الجامعة الجديدة
دار  مصر: التموث.القانوف الدولي لمبيئة وظاىرة  (2008.)معمر رتيب محمد  ،الحافظعبد  -

 .الكتب القانونية
 الخمدونية دار :الجزائر (.01)ط. البيئة حماية عف الدولية المسؤولية (2010.)صباح ، العشاوي -
 . والتوزيع لمنشر
، اسة مقارنة . رسالة دكتوراهدر  – البيئة حماية عف الدولية المسؤولية (2017.) امبارؾ، عمواني -

 .الجزائر –بسكرة  –جامعة محمد خيضر   تخصص قانوف العالقات الدولية .
 األردف : –عماف  (.01(المنيجية التشريعية في حماية البيئة )ط. 2012.)  عمي عدناف، الفيؿ -
 . والتوزيع لمنشر لثقافةا دار
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 بيف مقارنة دراسة -الدولية   والعالقات يئةوالب التنمية مشكالت (2008) الرازؽ. عبد، مقري -

 :الجزائر )ط.األولى(. الدولية العالقات ظؿ في والبيئة التنمية مشكالت حوؿ والقانوف اإلسالمية الشريعة
 . والتوزيع لمنشر الخمدونية دار

ذات  االتفاقيات الدولية -الحماية الدولية لمبيئة أثناء النزاعات المسمحة (2014.) سيد، ىالؿ -
 . د.ف مصر: -القاىرة   )ط.األولى(. الصمة  معمقا عمييا بآراء الفقو وأحكاـ القضاء الدولي 

)الوجيز العربي لمقانوف  سمسمة القانوف البيئي الصادر عف برنامج المـ المتحدة لمبيئة (1995د.ف) -
 .األمـ المتحدة لمبيئةبرنامج ، المؤسساتو  مركز النشاط البرنامجي لمقانوف البيئي، البيئي الدولي(

 المراجع بالمغة األجنبية: –ثانيا
- GUILLARD , David . (2006) Les armes de guerre et l’environnement naturel – 

Essai d’étude juridique  . France : Editions L’Armattan .  

- MOLLARD-BANNELIER Karine .(2001), La protection de l’environnement en 

temps de conflit armé. France-Paris :Editions A.Pedone, ,  

 مواقع اإلنترنت: –ثالثا 

تـ ، (القرار المنشور في الموقع الرسمي لمنظمة األمـ المتحدة186/42Aرمز الوثيقة )/ -
   www.un.org ـ الموقع اإللكتروني.15:38عمى الساعة  2017-11-24 في تاريخ استرجاعيا

 تاريخ اإلطالع، (القرار المنشور في الموقع الرسمي لمنظمة األمـ المتحدة37/42Aرمز الوثيقة )/ -
   www.un.org ـ الموقع اإللكتروني. 10:50عمى الساعة  2017-11-25السحب : و 

تاريخ ، لمنشور في الموقع الرسمي لمنظمة األمـ المتحدةالقرار ا (30/42Aرمز الوثيقة )/ -
   www.un.org ـ الموقع اإللكتروني. 11:10عمى الساعة  25/11/2017السحب :و  اإلطالع
 تاريخ اإلطالع، (القرار المنشور في الموقع الرسمي لمنظمة األمـ المتحدة  (A/56/4رمز الوثيقة -

   www.un.org ـ الموقع اإللكتروني.11:15عمى الساعة  2017-11-25الطبع: و 
-04-03اطالع  أخر، ( القرار منشور في الموقع الرسمي األمـ المتحدةA/36/67رمز الوثيقة ) -
   www.un.org ـ الموقع اإللكتروني. 15:50عمى الساعة  2014
 تاريخ أخر اطالع      ةالمتحد القرار منشور الموقع الرسمي لمنظمة األمـ، (A/37/67رمز الوثيقة ) -

   www.un.org ـ الموقع اإللكتروني.09:04عمى الساعة  04-04-2014
المتحدة /المنتدى البيئي الوزاري لمجمس األمـ  23الدورة   UNEP/GC.23/1الوثيقة  -
   www.un.org ـ الموقع اإللكتروني.2012.04.15تـ استرجاعو في ، 2005لسنة
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